
 

 

Regulament Tombola - Sun Challenge Vacaresti 2021 

 

1. Organizatorul Tombolei 

Organizatorul concursului sportiv Sun Challenge Vacaresti este SOCIETATE DEZVOLTARE 

COMERCIAL SUDULUI (SDCS) S.R.L., cu sediul social in Calea Vacaresti, nr. 391, etaj 2, camera 1, 

sector 4, Bucuresti, Romania, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului al Municipiului Bucuresti 

sub nr. J40/11072/2004, Cod Unic de Inregistrare RO 16586012, avand numar de operator de date 

personale 12126. Tombola se deruleaza prin intermediul: 

DECI SE POATE SRL, Str. Postavarul, nr 5, Bl C5, Sc. 5, Ap 60, Sector 3, J40/13426/2005, CUI 

RO17833978, Cont: RO79INGB0000999904515615 ING Bank Bucuresti, in calitate de Agentie 

Imputernicita.   

Tombola se va derula conform prevederilor prezentului Regulament, obligatoriu pentru toti 

participantii. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica Regulamentul pe parcursul desfasurării 

Tombolei, avand obligatia de a informa publicul in acest sens. Prevederile prezentului Regulament 

se completeaza cu dispozitiile Regulamentului oficial de organizare si desfasurare al Competitiei Sun 

Challenge, disponibil la adresa https://www.sun-plaza.ro/sun-challenge-2021/.  

2. Inscriere 

https://www.sun-plaza.ro/sun-challenge-2021/


Tombola se desfasoara exclusiv in ziua cursei, respectiv 26 septembrie 2021, iar inscrierea se va 

face in ziua concursului, prin completarea talonului de participare si depunerea lui in urna de la 

garderoba amplasata pe Esplanada Nord a centrului comercial Sun Plaza, Bucuresti, situat in 

Bucuresti, Calea Vacaresti 391, sector 4, pana la ora 13.30. 

3. Procedura de participare 

Pentru ca o participare sa fie valida pentru tragerea la sorti a premiului, participantii trebuie sa 

parcurga urmatorii pasi: 

• sa participe la Sun Challenge Vacaresti in data de 26 septembrie 2021, la distanta de 5 KM, 10 

KM sau 20 KM. 

• sa completeze talonul de participare cu numarul de concurs valid. 

• sa introduca talonul in urna situata la garderoba, in data de 26 septembrie 2021, pana la ora 

13.30. 

4. Dreptul şi conditiile de participare 

Are drept de participare orice participant la Sun Challenge Vacaresti care indeplineste simultan 

conditiile de mai jos: 

• completeaza si depune in urna numarul de concurs valid, prin intermediul Talonului de 

participare; 

• confirma ca a citit si a inteles prezentul regulament oficial si ca este de acord in totalitate cu 

termenii si conditiile precizate de acesta; si/sau 

    • nu este descalificat, in conditiile Regulamentului oficial de organizare si desfasurare a 

competitiei Sun Challenge Vacaresti, Editia a 3-a, 26 septembrie 2021. 

• talonul de participare poate fi depus o singura data, de catre o singura persoana, iar 

depunerea acestuia de mai multe ori de catre aceeasi persoana conduce la descalificarea acesteia. 

Prin inscrierea la Tombola participantii confirma cunoasterea prevederilor Regulamentului si isi 

exprima acordul in privinta clauzelor acestuia, participarea la aceasta tombola implicand 

obligativitatea respectarii prevederilor acestuia. 

5. Perioada si locul de desfasurare 

Tombola se desfasoara in data de 26 septembrie 2021, in intervalul orar 13:30-14:30, pe scena 

amplasata pe Esplanada Nord a centrului comercial Sun Plaza, Bucuresti.  

6. Castigatorii 



Castigatorii vor fi alesi prin tragere la sorti in mod aleatoriu in data de 26 septembrie 2021, in 

intervalul orar descris la punctul 5.  

Acestia au obligatia sa fie prezenti in fata scenei in momentul tragerii la sorti. 

Premiile vor fi acordate doar celor care sunt prezenti la scena, in timpul extragerii si care isi 

revendica premiul prezentandu-se pe scena in 30 de secunde din momentul in care i s-a pronuntat 

numele prima oara de catre MC. Absenta aduce dupa sine decaderea din dreptul de a incasa 

premiul si redistribuirea premiilor catre alt concurent. 

Organizatorul este obligat sa faca public numele castigatorilor si a castigurilor acordate, prin 

prezentarea lor pe site-ul https://www.sun-plaza.ro/sun-challenge-2021/. 

7. Premiile acordate 

Premiile vor fi anuntate pe site-ul evenimentului, https://www.sun-plaza.ro/sun-challenge-

2021/, cu 2 zile inainte de eveniment si in ziua evenimentului, pe scena, de catre MC. 

Cu acea ocazie, Organizatorul va preciza numărul şi valoarea comercială a respectivelor premii. 

Premiile sunt: 

Tupperware Set recipiente congelator 1,1 L (2 buc.) 1 set 

Tupperware  Crystalwave compartimentat 1 L 1 buc 

Tupperware  Tutto fresco 500 ml 1 buc 

Tupperware  Tutto fresco 1.5 L 1 buc 

Tupperware  Tutto fresco 2.1 L 1 buc 

Tupperware set recipiente camara cu capac bleo (3 buc) 1 set  

Tupperware termos 1 buc 

Tupperware recipient vent N serve 1 buc 

Tupperware sticla cu storcator 1 buc 

Tupperware recipient congelator 2.5 L 1 buc 

Set Yves Rocher dama 5 buc 

Voucher World Class 2 buc 

Pachet Librarium 2 buc 

Voucher Marty 2 buc 

Voucher Taksim 18 buc 

Sosete Uko 18 buc 

Voucher Gerovital 18 buc 

 

8. Acordarea premiilor 

Premiul va fi acordat / inmanat castigatorului prin confruntarea numarului de concurs asa cum 

a fost el completat in talonul de participare, cu numarul de concurs in format fizic. 

https://www.sun-plaza.ro/sun-challenge-2021/
https://www.sun-plaza.ro/sun-challenge-2021/
https://www.sun-plaza.ro/sun-challenge-2021/


Pentru acordarea premiului castigatorii tombolei se vor prezenta cu numarul de concurs in 

format fizic, pe care l-au avut in timpul desfasurarii competitiei Sun Challenge Vacaresti 2021. 

9. Limitarea raspunderii 

Organizatorului nu ii revine nicio raspundere pentru: 

• taloanele de participare care nu contin numarul de concurs, care contin informatii false ori 

invalide; 

• orice alte costuri ale castigatorului in legătură cu intrarea in posesia premiului, altele decat 

cele aflate in sarcina sa, conform prezentului Regulament si a dispozitiilor legale; 

• imposibilitatea castigatorului de a intra in posesia premiului din motive ce exclud culpa 

Organizatorului. 

10. Informarea participantilor  

Prezentul regulament sta la dispozitia oricarei persoane sau autoritati interesate in mod 

gratuit, putand fi consultat la adresa https://www.sun-plaza.ro/sun-challenge-2021/.  

 

11. Forta majora 

Pentru scopul acestui Regulament, forta majora desemneaza orice eveniment care nu poate fi 

prevazut, controlat sau remediat de catre Organizator, inclusiv imposibilitatea Organizatorului din 

motive independente de vointa sa il pune pe acesta din urma in imposibilitatea de a-si indeplini 

obligatiile asumate prin Regulament. 

12. Litigii 

Eventualele litigii aparute intre Organizator si participantii la tombola se vor solutiona pe cale 

amiabila, iar in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate in instantele 

judecatoresti romane competente de la sediul Organizatorului. 

Eventualele reclamatii legate de derularea Tombolei se pot face doar in scris si depuse la 

garderoba din Esplanada Nord a centrului comercial Sun Plaza, Bucuresti, doar in ziua Tombolei – 

26 septembrie 2021, pana la ora 15:00. 

Dupa expirarea acestui termen, Organizatorul nu va mai lua in considerare nicio Reclamatie, iar 

participantii vor fi decazuti din acest drept. 

13. Alte clauze 

https://www.sun-plaza.ro/sun-challenge-2021/


In cazul in care Organizatorul constata ca nu au fost indeplinite si/ sau nu au respectate 

conditiile stipulate de Regulamentul oficial a Tombolei de catre castigator, isi rezerva dreptul de a 

suspenda oricand drepturile si beneficiile ce revin castigatorului, fara alte despagubiri sau plati.  

Organizatorul isi rezerva dreptul de a oferi mai multe premii decat cele prevazute in prezentul 

Regulament.  

Organizatorul este indreptatit sa ia toate masurile necesare in caz de tentativa de frauda a 

sistemului, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea sau costurile acestei 

tombole. 

 

 


